
 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

 

 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 3 havo 
 

 

 

 

 

Datum:   1 december 2016 

Kenmerk: 16133/DVM 

Betreft:  snuffelstage 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Zoals u aan het begin van het jaar op de ouderavond heeft gehoord, zijn de leerlingen van   
3 havo de komende maanden druk bezig met het beroepenwerkstuk. In dit werkstuk zullen 
de leerlingen zich verdiepen in een beroep naar keuze, ter voorbereiding op de komende 
profielkeuze. 
 
We hebben gemerkt dat het een aantal leerlingen leuk lijkt om een dag mee te lopen bij het 
beroep van hun keuze. Zo kunnen zij in de praktijk ervaren hoe het is als je dit beroep 
uitoefent. Graag willen wij de leerlingen deze mogelijkheid bieden. 
 
Het is de bedoeling dat de leerlingen die interesse hebben in een snuffelstage, zelf op zoek 
gaan naar een bedrijf of een beroepsbeoefenaar waar ze een dag mee kunnen lopen. Dit 
kan in de periode tot en met eind januari, omdat ze dan de resultaten nog mee kunnen 
nemen in het beroepenwerkstuk.  
 
Om verlof te kunnen krijgen voor deze dag vullen de leerlingen bijgaand verlofformulier in. 
Het is natuurlijk van belang dat er geen andere verplichtingen op school zijn deze dag.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marlies Doeve 

Teamleider 2345 havo 
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Verlofaanvraag snuffelstage 

Om verlof te kunnen krijgen voor een ééndaagse snuffelstage, moet je dit 

formulier invullen en laten ondertekenen door je mentor en iemand van het 

bedrijf waar je de stage doet. Dit geheel ingevulde formulier lever je minimaal 

één week voor aanvang in bij de coördinator, mevrouw Kruize. 

Naam  

Klas  

Mentor  

Beroep van beroepenwerkstuk  

Bedrijf van snuffelstage  

Plaats  

Naam contactpersoon   

Telefoonnummer contactpersoon  

Dag van verlof  

Ik heb op deze dag geen toetsen 
of andere verplichtingen 

Ja  /  Nee 

Ik wil antwoord op de volgende 
drie vragen 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

Naam en handtekening mentor  

Naam en handtekening 
contactpersoon  

 

 


